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Juf Cobie
Vanmorgen kregen we de mededeling van juf Cobie dat haar vader is overleden. Wij wensen juf Cobie en haar
familie heel veel sterkte toe de komende tijd.

Sportdag groep 8
Vrijdag 21 september kwamen alle leerlingen van de groepen 8 van de scholen van stichting Comprix in actie voor
een sportieve ochtend.
Onze leerlingen hebben deze ochtend de volgende sporten gedaan; Aikido, skeeleren en freerunning.
Ouders bedankt voor het meefietsen.
Willen de leerlingen die het schoolshirt nog niet hebben ingeleverd, dit alsnog deze week doen?

Informatieavond en startgesprekken groep 6 en 8
Zoals u vandaag wellicht heeft vernomen is meester Ger vanmorgen weer op de Lantscheene gestart.
Deze week organiseren wij dan ook de informatieavond en de startgesprekken voor groep 6 en 8.
Dinsdagavond 2 oktober om 19.30u is de informatieavond en woensdag 3 oktober starten we om 15.00u met de
startgesprekken.

Dierendag
4 oktober is een dag waarop de dieren in het zonnetje worden gezet. Al jarenlang is het op de Lantscheene traditie
voor de leerlingen om ‘s morgens met hun echte (huis)dier op het plein samen te komen. Ook dit jaar staat het op
het programma. Vindt uw kind het leuk om met zijn/haar echte huisdier op het plein te komen, dan is dat mogelijk
mits u zelf als begeleider aanwezig bent. Natuurlijk mogen de leerlingen ook ieder een handzame knuffel mee naar
school nemen. Tussen 8.15 uur en 8.45 uur bent u samen met uw zoon/dochter en het lievelingsdier van uw kind van
harte welkom op het schoolplein van de Lantscheene. Daarna gaan de echte dieren weer naar huis en zullen de
leerlingen en hun knuffels naar binnen gaan.

RietNymf
Donderdag 11 oktober gaan de leerlingen van groep 1 en 2 naar de RietNymf. Het thema van deze keer is herfst/dier
De leerlingen worden om 10.00u verwacht bij de RietNymf. We vetrekken dan ook om 09.45u vanaf school.
De volgende ouders hebben zich opgegeven om te rijden; Sandra, Neeltje en Kim

Ouderhulplijst
Denkt u nog even aan het inleveren van de hulplijsten. We hebben al een aantal mogen ontvangen, maar nog niet
van alle ouders. Zou u dit voor woensdag 3 oktober willen doen?
Alvast bedankt.

Nieuwe leerlingenraad
Er hebben weer verkiezingen plaatsgevonden voor de leerlingenraad van schooljaar 2018 – 2019.
De volgende leerlingen zijn gekozen: Rebecca, Yme, Lynn B en Friso Jan.
Wij willen onze leerlingen betrekken bij de kwaliteit van onze school. De leerlingen zijn immers feitelijke gebruikers
van onze school. Zij kunnen daarom zinnige ideeën hebben waar wij zelf niet direct aan denken. Via de
leerlingenraad kunnen die ideeën gehoord worden. De leerlingenraad doet voorstellen en mag regelmatig
meebeslissen over praktische zaken. De directie zal ongeveer één keer in de 8 weken met de raad vergaderen.

Faqta
Vorige week hebben wij onze nieuwe wereldoriëntatie methode Faqta mogen aanschaffen.
Faqta is thematisch opgebouwd en bestaat uit 2 delen: Faqta Wereld en Faqta Talent. Faqta Talent is gericht op het
stimuleren van de nieuwsgierigheid van kinderen en heeft als doel de interessegebieden van leerlingen te
verbreden. De onderwerpen dagen kinderen uit om zelf te onderzoeken, te ontdekken of te ontwerpen. Wanneer
het programma daadwerkelijk draait in de klassen, bent u van harte welkom om een lesje mee te doen. Tegen die
tijd zult u daar een uitnodiging voor ontvangen.

Kinderboekenweek
Aanstaande woensdag starten we met de Kinderboekenweek. Het thema is vriendschap en Kom erbij. We starten
woensdag met het openen van de Kinderboekenweek a.d.h.v. het lied Kinderen voor Kinderen.
De komende dagen gaan we allerlei leuke activiteiten doen met de leerling, die in het thema ‘vriendschap en kom
erbij’ passen.
12 oktober willen we de Kinderboekenweek gezamenlijk afsluiten met ouders en ouderen op school. Met een kopje
koffie en wat lekkers. We gaan dan met de leerlingen samen gezelschapsspelletjes doen. Vanaf 13.00u bent u van
harte welkom om met de leerlingen een spelletje te doen onder het genot van een kopje koffie of thee.

Zakelijk ouderavond
Noteer alvast in uw agenda:
maandag 5 november is de zakelijke ouderavond.
De avond start om 19.30u in school.

Ouder Vereniging zoekt nieuwe leden
Verkiezingen voor de oudervereniging
In de Oudervereniging zijn er vacatures ontstaan.
In de Oudervereniging zijn twee leden aftredend en niet herkiesbaar. Hiervoor zoeken we een nieuwe kandidaten.
De OV zoekt nieuwe leden die onze huidige voorzitter en penningmeester volgend jaar kunnen vervangen.
U kunt zich voor deze functies in de OV aanmelden tot en met maandag 22 oktober.

Wat doet de Oudervereniging?
De oudervereniging zou je kunnen omschrijven als een soort activiteitencommissie. Zij ondersteunt het team o.a. bij
feesten als Sinterklaas en Kerst. De leden van de Oudervereniging helpen diverse activiteiten en evenementen te
organiseren. Zij organiseren het ophalen van het oud papier, zorgen voor de sportkleding, enz. De Oudervereniging
bestaat uit 5 ouders en 2 leden vanuit het team. Zij vergaderen 5 á 6 keer per jaar. Dit jaar zijn aftredend en niet
herkiesbaar
OV
OV

-

Mieke Hoekstra
Arthur Hoffmann

Als bijlage een opgave strookje. Deze kunt u op school inleveren.

Ouderbijdrage
Geachte ouder/verzorger,
Het schooljaar is pas net begonnen. Ook dit jaar gaat de OV weer vele leuke activiteiten organiseren voor de
kinderen. We zijn ook dit jaar weer op schoolreis geweest direct in september. Hierdoor komen de grootste uitgaven
ook aan het begin in plaats van aan het einde van het schooljaar.
Daarom verzoek ik u vriendelijk het bedrag van € 50.- (per kind) over te maken op bankrekening: NL77RABO
0303572973 ten name van “O.B.S. de Lantscheene”. Mocht uw kind in de loop van het schooljaar instromen, dan
geldt een bijdrage van € 5.- per maand tot het eind van het schooljaar.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Namens de oudervereniging obs de Lantscheene,
Arthur Hoffmann.

Volgende weekjournaal
Het eerste weekjournaal van schooljaar 2018 - 2019 zal op maandag 15 oktober 2018 in uw mailbox te vinden zijn.

Bijlagen
Dit weekjournaal bevat de volgende bijlagen;
Bijlage 1 oud papier
Bijlage 2 ouderhulplijst
Bijlage 3 verkiezingen oudervereniging

Agenda
Oktober
1
3
4
11
12
15
19
22 - 28
29

November
3
8
9
12
13
14
15/16
19
22
26
December
5
10
11
14
15
20
24

Weekjournaal
Start Kinderboekenweek
Dierendag
10.00u RietNymf groep 1 en 2 – thema herfst/dier
Einde Kinderboekenweek
Weekjournaal
Groep 6 – 8 voorstelling ‘Peter en de Wolf’
Herfstvakantie
Start school
Weekjournaal

Oud papier
11.00u RietNymf groep 3,4,5 – thema herfst/dier
Nationaal schoolontbijt
Weekjournaal
Drempelonderzoek
Studiedag; alle leerlingen vrij
Sprookje
Oudergesprekken – sociaal emotionele ontwikkeling
11.00u RietNymf groep 6 – 8 – thema herfst/dier
Weekjournaal

Sinterklaas
Weekjournaal
Voorlichtingsavond Voortgezet onderwijs te Munnekeburen voor ouders en
leerlingen
Herdenking monument
Oud papier
Kersviering
Start kerstvakantie

Januari
7

31

Start school
Weekjournaal
Start toetsweek 1
11.00u RietNymf groep 3,4,5 – thema winter/mens
Start toetsweek 2
Weekjournaal
11.00u RietNymf groep 6-8 – thema winter/mens

Februari
2
4
7
9
14
18 - 24
25

Oud papier
Weekjournaal
Studiedag – alle leerlingen vrij
Remco Heite schaaktoernooi
Oudergesprekken
Voorjaarsvakantie
Weekjournaal

Maart
11
14
20
23
25

Weekjournaal
11.00u RietNymf groep 3,4,5 – thema lente/plant
Open dag
Oud papier
Weekjournaal

14
17
21

April
8
10
11
12
15
19
21 - 22
23
25
27
29 – 5 mei

Weekjournaal
Schoolvoetbal
10.00u RietNymf groep 1 en 2 – thema lente/plant
Koningsspelen
Laatste keer gym in de Steense
Goede vrijdag – alle leerlingen vrij
Pasen
Eindtoets Route 8
Weekjournaal
11.00u RietNymf groep 3,4,5 – thema lente/plant
Koningsdag
Meivakantie

Mei
6
14
15
16
18
20
30 - 31
Juni
3
6
9 - 10
11 - 14
11
17
20
Juli
1

Start school
Weekjournaal
Oudergesprekken groep 8 n.a.v eindtoets
Schoolkorfbaltoernooi
11.00u RietNymf groep 6-8 – thema zomer / milieu
Oud papier
Weekjournaal
Hemelvaart

Start toetsweek 1
Weekjournaal
10.00u RietNymf groep 1 en 2 – thema zomer / milieu
Pinksteren
Avondvierdaagse
Start toetsweek 2
Start toetsweek 3
Weekjournaal
11.00u RietNymf groep 3,4,5 – thema zomer / milieu

13

Studiedag – alle leerlingen vrij
Weekjournaal
Oud papier
Oudergesprekken
Weekjournaal
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag – alle leerlingen 12.00u vrijdag
11.30u uitglijden groep 8
Start zomervakantie

Augustus
21

Oud papier

6
8
11
12

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen worden gemaild naar directie@obsdelantscheene.nl
Namens het team met vriendelijke groet,
Hanneke Bruinenberg

